
צו געבן מתנות לאביונים 
פאר קופת הצדקה והחסד 
"צדקת העיר קרית יואל"

ת " י ש ה ז ע ב

צו אלע חשוב'ע איינוואוינער פון אונזער שטאט קרית יואל יצ"ו

אזויווי עס דערנענטערט זיך די פורים טעג הבעל"ט, קומען מיר מיט א פערזענליכע בקשה צו אלע איינוואוינער 
פון אונזער שטאט, זיך צו באטייליגן מיט שיינע נדבות פאר מתנות לאביונים פאר די ארימעלייט פון אונזער שטאט, 
וואס ווערט אנגעפירט דורך די שטאטישע צדקה קאסע "צדקת העיר קרית יואל", וועלכע וועט פארטיילן אינעם 
סאמע טאג פון פורים, גרויסע געלטער פאר הונדערטער חשוב'ע משפחות פון אונזער שטאט, און די ארימעלייט 
קוקן זייער שטארק ארויס אויף דעם טאג צו באקומען די מתנות לאביונים, און דער מצוה איז פון די עיקר מצוות 

פון פורים וואס יעדער איז מחויב אזוי ווי עס איז געפסקנ'ט אין גמרא און שולחן ערוך.

עס איז איבעריג ארויס צוברענגען פארן חשוב'ן ציבור, וויפיל הונדערטער משפחות דארפן ליידער אנקומען צו 
הילף פון אנדערע, און מ'דארף זיי פרייליך מאכן אינעם טאג פון פורים מיט ערנסטע און חשוב'ע נדבות, און ווי 
דער רמב"ם שרייבט "עס איז בעסער צו פארמערן מיט מתנות לאביונים מער ווי די מצוה פון סעודת פורים און 

משלוח מנות ווייל עס איז נישטא א גרעסערע שמחה ווי צו דערפרייען די ארימעלייט און יתומים מיט אלמנות".

דערפאר ווילן מיר מודיע זיין אז ווער עס וויל יוצא זיין די הייליגע מצוה פון מתנות לאביונים למהדרין מן המהדרין, 
זאל געבן פאר די קופה פון "צדקת העיר" וואס עס וועט פארטיילט ווערן דורך זיי גרויסע סכומים אין דעם טאג פון 
פורים פאר הונדערטער משפחות פון אונזער שטאט, דורך אונזערע שליחים, און עס וועט פארטיילט ווערן בדרך 
כבוד דורך די אונטערזיכט פון די רבנים הגאונים פון אונזער שטאט שליט"א אין שפיץ פון כ"ק מרן רבינו שליט"א.

אזוי אויך ווילן מיר דא אויפמערקזאם מאכן, אז ווייבער זענען אויך מחויב מיט די מצוה פון "מתנות לאביונים" אזוי 
ווי דער רמ"א פסקנ'ט אז א פרוי איז מחויב מיט מתנות לאביונים און משלוח מנות פונקט ווי א מאן, ווייל זיי זענען 

אויך געווען אין דעם נס פון פורים, און זיי דארפן אויך פרייליך מאכן די הארץ פון די ארימעלייט.

אויך דארף מען מחנך זיין די קלענערע קינדער מיט די מצוה פון מתנות לאביונים, אזוי ווי דער הייליגער קדושת 
לוי זי"ע שרייבט "איך געדענק ווען איך בין געוועהן א קליין אינגל האט מיין טאטע געשיקט מתנות לאביונים דורך 

מיר, און נישט דורך די באדינער, כדי מיך צו מחנך זיין מיט די מצוה בשמחה".

עס איז פארשטענדליך אז לויט וויפיל געלט עס קומט אריין אין דער קאסע אין די קומענדיגע טעג ווי אויך אין 
פורים, לויט דעם וועט מען קענען טיילן. דערפאר בעטן מיר מען זאל פארמערן מיט גרעסערע געלטער כדי מיר 

זאלן קענען טיילן ווי מער.

 אין דער זכות פון דער גרויסער מצוה זאל יעדער איינער זוכה זיין צו אלע השפעות און ליכטיגקייטן וואס קומען אראפ 
אין די הייליגע פורים טעג, בני, חיי, ומזוני, ביז מיר וועלן זוכה זיין צו גיין קעגן משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.
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